“ Happy Summer “ Onderzetters by Janice EVE

Hey Hallo! Leuk dat je even naar dit patroontje komt kijken!
Ik gebruikte voor de onderzetters Catona van Scheepjes, ik heb ze vrij strak gehaakt en
gebruikte daardoor ca. 9/10 gram op haaknaald 2,5 mm.
Dus wanneer je strak haakt zou je uit 1 mini catona van 10 gram 1 onderzetter kunnen
haken. Maar dat is dus afhankelijk van de hand van haken die jij hebt.
De Catona bolletjes van Scheepjes zijn er in 10 gram, 25 gram en 50 gram.
Mocht je ze willen aanschaffen in mijn webshop, dan staan hier beneden de directe
linkjes er naartoe.
Catona 10 gram:
https://www.janiceeve.be/webshop/haak--brei-garens/scheepjes/catona-mini-10gram/detail/274/catona-minis-10-gram.html
Catona 25 gram:
https://www.janiceeve.be/webshop/haak--brei-garens/scheepjes/catona-katoen-50gram/detail/1130/catona-25-gram.html
Catona 50 gram:
https://www.janiceeve.be/webshop/haak--brei-garens/scheepjes/catona-katoen-50gram/detail/211/catona-katoen-50-gram.html

WAT HEB JE NODIG:
-

Bolletje Catona katoen 10, 25, of 50 gram
Haaknaald 2,5 mm
Stopnaald
Schaartje

PATROONTJE:
We keren niet tijdens de toeren.
-

-

-

-

Maak een magische cirkel
Haak 2 lossen en haak nog 2 stokjes half af en haak dan deze 3 half afgehaakte
stokjes samen, 3 lossen, haak 3 stokjes samen, 3 lossen, haak 3 stokjes samen, 3
lossen, haak 3 stokjes samen, 3 lossen, haak 3 stokjes samen, 3 lossen en sluit de
toer met een halve vaste op je eerste samen gehaakte stokjes van 3.
Ga met een halve vaste naar je eerste lossenboog van 3, 1 losse, 7 vasten in de
lossenboog van 3, * ga naar de volgende lossenboog van 3 en haak daar weer 7
vasten in*, HERHAAL *…* dit tot aan het eind van de toer en sluit de toer met een
halve vaste in je eerste vaste.
3 lossen, 6 stokjes in iedere vaste 1, 1 losse, * 7 stokjes, in iedere vaste 1 stokje, 1
losse *, HERHAAL *….* sluit de toer met een halve vaste in je eerste stokje (3de
lossen)
2 lossen, haak nu nog 2 stokjes half af en maak een samengehaakt stokje van 3
stokjes, 5 lossen, sla een steek over, haak 3 stokjes samen, 5 lossen, * haak 3
stokjes samen, 5 lossen, sla steek over, haak 3 stokjes samen, 5 lossen* HERHAAL
*…* en sluit de toer met een halve vaste in je eerste samen gehaakte stokje,
ga met een halve vaste naar je eerste lossenboogje en haak in iedere lossenboog 9
vasten, sluit de toer met een halve vaste in je eerste vaste.
4 lossen, steek overslaan, * stokje, steek overslaan, 1 losse* HERHAAL *…* sluit
de toer met een halve vaste in je eerste stokje (3de lossen)
ga met 1 halve vaste naar de losse opening, 2 lossen, half stokje in dezelfde
opening, haak nu in iedere losse opening 2 halve stokjes tot aan het eind van de
toer, sluit de toer met een halve vaste in je eerste halve stokje (2de lossen)
1 losse, haak nu in iedere steek een halve vaste rondom. Hierdoor wordt de rand
van je onderzetter mooi stevig!
HECHT AF! Je onderzetter is klaar ☺ althans, eerst nog even de 2 draadjes
wegwerken van je onderzetter ;)

Ik ben weer hartstikke nieuwgierig naar jullie kleurtjes, deel je versies graag op mijn
besloten groep van Janice EVE, altijd zo leuk, gezellig, vrolijk en inspirerend om te zien
voor iedereen!
Op dit patroon zit copyright, je mag het patroon zo niet delen, maar je mag altijd een link
geven naar dit patroon op mijn webblog. Mag je ergens geen patroon delen, benoem dan
het patroon “ Happy Summer Onderzetters” en dat ze van het webblog van Janice EVE
vandaan komen, dan kunnen ze het altijd terug vinden ☺

Wil je je Happy Summer Onderzetters delen op instagram, wil je dan misschien mij
taggen met @janiceeve6 of Hashtaggen met #happysummeronderzettersjaniceeve ?
Dan kan ik ze makkelijk terug vinden en lekker meegenieten van jullie mooie plaatjes <3
Super bedankt allemaal!
Geniet van het haken van deze Happy Summer Onderzetters en mocht je toch nog
vragen hebben, stel ze in de groep, vaak is er wel iemand die een antwoord kan geven op
je vraag. Je mag mij (Eva Kramer) altijd een PB-tje sturen met een vraag, ik zal altijd zo
snel mogelijk proberen een antwoord te geven. Maar hou er rekening mee dat ik een
druk gezin heb en je dus soms even moet wachten op een antwoord.
Liefs Eva –XOXOJanice EVE
Copyright 2022

DONEER VOOR EEN PATROON :)
Het grootste gedeelte van mijn patronen zijn gratis, je kuntze vinden op mijn webblog onder het kopje
"patronen" www.janiceevelife.be of in de Facebook groep van Janice EVE onder het kopje
"bestanden".
Ik wil de patronen graag gratis houden voor iedereen.Dus ook voor mensen die het gewoonweg niet
kunnen betalen. Maar omdat er toch enige tijd kost om een patroon te maken,
en ik ook kosten maak om bijvoorbeeld video tutorials te laten
maken of test haaksters materialen toestuur,
wil ik jullie vragen, wanneer je mijn patronen waardeert en het kan
missen of jullie dan een kleine donatie willen doen.Het is uiteraard vrijblijvend, maar je helpt mij er
ontzettend mee om
het "gratis" te blijven doen en een donatie is € 2,50.Voor dit bedrag maak je mij dan blij en ook veel
haak(st)ers met een
wat kleinere portemonnee. Dan kan ik blijven doen wat ik zo graag doe, zoveel mogelijk mensen blij
maken ❤
Alvast bedankt namens mij en iedereen!! Link naar de webshop voor donatie:
https://www.janiceeve.be/webshop/patronen/detail/1063/doneer-.html

